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Comunicat de presă 
Luxemburg, 25 aprilie 2019 

Curtea de Conturi Europeană 
examinează sprijinul acordat de UE 
pentru mobilitatea urbană 

Curtea de Conturi Europeană desfășoară un audit având ca obiect acțiunile întreprinse de UE 
pentru a ameliora mobilitatea persoanelor în orașe și în zonele cu o densitate mare 
a populației. Auditorii vor examina modul în care Comisia Europeană și statele membre 
utilizează fondurile UE disponibile pentru a pune în practică politicile lor de mobilitate urbană, 
precum și eficacitatea sprijinului oferit de Comisie statelor membre. De asemenea, auditorii vor 
evalua progresele realizate în ultimii ani în tratarea problemei congestionării traficului. 

„O gestionare eficientă a mobilității este un aspect esențial pentru zonele urbane”, a declarat 
doamna Iliana Ivanova, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit. 
„Congestionarea traficului este o problemă cotidiană din ce în ce mai acută pentru multe 
persoane din UE, iar transportul rutier se află la originea unei părți semnificative din poluarea 
aerului și din zgomotul ambiental în zonele urbane”. 

Curtea a publicat astăzi o analiză preliminară de audit privind mobilitatea urbană în UE. Analizele 
preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs și sunt 
concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de 
programele auditate. 

Aproximativ 70 % din populația Europei trăiește în zone urbane și se preconizează că această cifră 
va crește. Mobilitatea urbană se referă la toate opțiunile de deplasare și la activitățile conexe 
dintr-un oraș sau dintr-o zonă urbană. Ea depinde de mai mulți factori, printre care se numără 
utilizarea terenurilor, rata de motorizare și politicile în materie de mobilitate.  
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Ineficiența rețelelor de transport din zonele urbane reprezintă un cost anual pentru economiile 
statelor membre estimat la 110 miliarde de euro – peste 1 % din PIB-ul combinat al statelor 
membre ale UE –, în timp ce costurile de sănătate asociate poluării atmosferice se ridică la câteva 
sute de miliarde de euro pe an. Cercetările arată că, în regiunile foarte congestionate, un trafic 
fluid ar putea însemna câștiguri de productivitate de până la 30 %. 

UE a introdus o serie de politici, iar Comisia a promovat planuri de mobilitate durabilă pentru 
a ajuta statele membre să răspundă provocărilor cu care se confruntă mobilitatea urbană. În 
perioada 2014-2020, bugetul UE pune la dispoziție peste 60 de miliarde de euro pentru 
implementarea unor astfel de inițiative. 

Curtea se va axa cu precădere pe: 

o măsurile luate de Comisie pentru a încuraja statele membre să elaboreze politici solide și 
strategii coerente în vederea ameliorării mobilității urbane; 

o modul în care fondurile UE sunt utilizate pentru punerea în practică a politicii Comisiei în 
materie de mobilitate urbană; 

o progresele realizate în perioada 2014-2020 în ceea ce privește nivelurile congestionării în 
raport cu creșterea populației. 

Auditorii vor efectua vizite în orașe din Germania, Italia, Polonia și Spania. 

Se estimează că raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în 2020. 
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